Raport de cercetare ştiinţifică
pentru anul 2016

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative
Universitatea Spiru Haret Braşov

a. Introducere
Activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2016 s-a desfăşurat în condiţiile
asimilării noilor metodologii şi proceduri de organizare, desfăşurare şi evaluare a
cercetării ştiinţifice stabilite prin „Manualul calităţii” în Universitatea Spiru Haret
precum şi prin dispoziţiile Rectorului Universităţii Spiru Haret. Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov îşi desfăşoară activitatea de cercetare
ştiinţifică în conformitate şi cu „Planul de cercetare al Centrului de cercetare al
Facultăţii”.
În anul 2016 s-a înființat un singur Centru de cercetare al Facultății de științe
juridice și administrative Brașov, prin fuzionarea celor două centre care au
funcționat separat până în acest an.
Facultatea de științe juridice, economice și administrative Brașov are
două departamente distincte, respectiv: Departamentul de Ştiinţe juridice și
administrative și Departamentul de Ştiinţe Economice, care au în structura lor
cadre didactice pregătite în cele două domenii.
Cele două departamente își desfășoară activitatea de cercetare științifică în
conformitate cu Planul de cercetare adoptat pentru acest an.
Facultatea noastră a ţinut o strânsă legătură şi colaborare în domeniul
cercetării ştiinţifice cu: Academia Română - Institutul de Cercetări juridice „Andrei
Rădulescu”, Institutul de Politici Publice Bucureşti (IPP), cu organisme
neguvernamentale locale, naţionale şi internaţionale precum: Societatea Română de
Drept European, Fundaţia Umanitară Honterus, Asociaţia Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor, a proiectelor şi promovarea programelor şi strategiilor
din România - Filiala Euroregiunea Centru, Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi
Braşov, Baroul Braşov ş.a.
1

S-au continuat şi consolidat colaborările cu parteneri din străinătate printre
care menţionăm: „Universitatea Liberă Internaţională Moldova” din Chişinău,
Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului de Interne a Republicii Moldova;
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova; Institutul de Drept din
cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul „Bukowina”, din cadrul
Universităţii Augsburg din Germania, Facultatea de drept din cadrul Universităţii
Augsburg din Germania, Facultatea Yangguang, din Cadul Universităţii Fuzhon, din
China, I.O.M. Business Center GmbH, din Germania; ALS Tehnika Kft, din
Ungaria, SPS Tehnik GmbHea, din Austria, Universitatea Agrară din Republica
Moldova, Universitatea Transnistreană din loc. Bălţi, Republica Moldova,
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, Republica Moldova.
În ţară, colaborarea se face îndeosebi cu facultăţile Universităţii „Spiru
Haret”, dar şi cu Facultăţile de profil de la: Universitatea „Transilvania” din Braşov,
Universitatea Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga„ din Sibiu, Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Încă de la începutul anului 2014 s-au iniţiat noi colaborări cu: Universitatea “Petru
Maior” din Târgu Mureş, Universitatea din Piteşti, Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, aceste relații menținându-se în continuare.
De remarcat continuarea colaborării cu Catedra Internaţională Onorifică
în sprijinul Strategiei UE (având ca preşedinte fondator pe ES Dl. Ambasador
Liviu Bota) pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) şi Academia Română,
Comunitatea Brasovia, Sindicatul Naţional al Specialiştilor Experţi în Achiziţii
Publice, Fundaţia AISBERG, Agenţia Metropolitană Braşov, Asociaţia Cuore,
Asociaţia Green Energy etc.
În acest an s-a ţinut o strânsă legătură şi colaborare în domeniul cercetării
ştiinţifice cu: Academia Română - Institutul de Economie Mondială „Costin
Murgescu”, Institutul Naţional de Cercetări Economice, cu organisme neguvernamentale locale, naţionale şi internaţionale precum: Societatea Academică de
Management din România (SAMRO), Asociaţia Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, Consiliul Judeţean Braşov, Prefectul Judeţului Braşov, agenţi
economici din Braşov, ţară şi Uniunea Europeană etc.
S-au continuat şi consolidat colaborările cu parteneri din străinătate printre
care menţionăm: Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) din Chişinău,
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Université de Technologie de BelfortMontbèliard (Franţa), Boston Consulting Group.
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Continuă colaborarea cu instituţii ca: Academia Română, Consiliul Local
al Municipiului Braşov, Agenţia Metropolitană Braşov, Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov, Asociaţia Green Energy etc.
Facultatea de științe juridice, economice și administrative Brașov are două
departamente distincte, respectiv: Departamentul de Ştiinţe juridice și
administrative și Departamentul de Ştiinţe Economice, care au în structura lor
cadre didactice pregătite în cele două domenii.
Cele două departamente își desfășoară activitatea de cercetare științifică în
conformitate cu Planul de cercetare adoptat pentru acest an.
b. Prezentare generală calitativă şi cantitativă a activităţii de cercetare
ştiinţifică la nivelul facultăţii în 2016
Facultatea de Științe Juridice și Administrative a organizat în perioada 20-21
mai 2016, în colaborare cu Societatea Română de drept european și cu Societatea
Academică de Management din România (SAMRO), Conferința națională cu
participare internațională, intitulată Justiţie şi management în societatea modernă,
la care au participat peste 64 de cadre didactice și studenți, din țară și din
străinătate, rezultând un număr de 37 de comunicări științifice ce s-au publicat în
volumul Justiţie şi management în societatea modernă, Braşov, 20 - 21 mai 2016,
la editura Sitech, Craiova, cu ISBN 978-606-11-5411-1.
Tot în luna Mai 2016, pe data de 19, Facultatea de Științe Juridice, economice
și Administrative a organizat și Sesiunea de comunicări științifice a studenților și
masteranzilor intitulată Perspective europene în management, justiţie şi
administraţie publică, la care au participat un număr impresionant de studenți și
masteranzi, atât din Facultatea noastră cât și din alte Facultăți ale USH, precum și
de la alte universități.
Pe parcursul anului 2016,
Facultatea de Științe Juridice, economice și
Administrative a mai organizat și alte evenimente ştiinţifice (worhshop-uri, mese
rotunde etc) care s-au desfășurat cu preponderență în Centrul universitar Brașov
și/sau în diverse instituții de învățământ din Brașov cu care Facultatea menține relații
de colaborare, așa cum sunt prezentate în continuare:
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Nr.
crt.

Data

Denumirea

1.

20.04.2016

Simularea unui proces civil
- stabilirea paternitatii –

2.

21.05.2016

3.

Tipul

Caracterul
evenim.

Preşed.
Com.
Organizare

Workshop

national

Conf.univ.dr.
Camelia
Nicoleta
OLTEANU,

Politica externă a
României cu privire la
Basarabia reflectată în
activitatea diplomaţilor săi
de Prof.univ.dr. Ion M.
Anghel

Lansare de carte

national

Conf.univ.dr.
Camelia
Nicoleta
OLTEANU,

06.06.2016

Medierea – mijloc de
solutionare al conflictelor

Workshop

national

Conf.univ.dr.
Camelia
Nicoleta
OLTEANU,

4.

31.10.2016

Faptele noastre si
consecintele faptelor
noastre
Adolescenti: Avem
drepturi, avem si obligatii?

Workshop

national

Conf.univ.dr.
Camelia
Nicoleta
OLTEANU,

5.

03.11.2016

Cercetarea la fata locului,
prezentarea laboratorului
criminalistic mobil

Workshop

national

Prof.univ.dr.
Alexandru
Ionas
Conf.univ.dr.
Camelia
Olteanu

6.

25.11.2016

Virtuţile cardinale intre
morala juridică şi religioasă

Workshop

national

Conf.univ.dr.
Camelia
Nicoleta
OLTEANU,

7.

08.12.2016

Constituţia – istorie,
actualitate şi perspectivă
românească

Masa rotunda

national

Prof. univ.
dr.
Alexandru
Ionaş

În ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice, din fişele de autoevaluare depuse
de fiecare cadru didactic (evidenţiate în Raportul privind evaluarea activităţii
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cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţe Juridice, economice şi Administrative
Braşov), pentru anul 2016 rezultă următoarele realizări:
 Cărţi, monografii, tratate:
TOTAL

Autori
Nr. lucrari pe autori

Nr. lucrari
Dragomir C., Pânzaru S.
2
Pânzaru S., Dragomir C.
4

Şerban Cernat Claudia

1

Munteanu Ana

2

Salcă Horia

1

Manea Delia
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 Articole ştiinţifice publicate în reviste, jurnale, anale ale universitaţilor:
TOTAL
Nr. lucrari

Nr. lucrari
pe Tip de
revista

ISI = 1
B+ = 7
14
BDI = 3
Tip C = 3

Nr.
lucrari pe
autori

Nr. lucrari pe
Tip de
revista/autor

Autori

2

Pânzaru Stelian

B+ = 2

2

Dragomir Camelia

B+ =2

1
1
2

Doval Elena
Olteanu Camelia
Şerban Cernat Claudia

BDI (B+)=1
Tip C=1
Tip C=2

2

Ana Munteanu

B+ =2

2

Negulescu, O, Doval, E.

BDI =1
B+ =1

2

Posea I.V.Marcel

BDI =1
ISI =1

 Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:
TOTAL

Nr.
lucrari
28

Nr. lucrari pe Tip de manifestare

Nr. lucrari
pe autori

Internationala =12
Cu participare internationala =21
Nationala = 0

4

5

Autori

Nr. lucrari pe Tip
manifestare/autor

Pânzaru Stelian

Cu participare
internaţională=2
Cu recenzori=4

Cu recenzori =33
Fara recenzori = 0

Internaţională=2
4

Dragomir CameliaCristina

Cu participare
internaţională=2
Internaţională=2
Cu recenzori=4

6

3

Ştefănescu Roxana

Cu participare
internaţională=2
Internationala=1
Cu recenzori=3
Internationala=3
Cu recenzori=3

3

Doval Elena

1

Doval E, &
Negulescu, O.

Internationala=1

1

Olteanu Camelia

Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1

2

Cruceru, Gica

1

Weber Florentina
Iuliana

1

Măgureanu Ilie

Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1

1

Şerban Cernat
Claudia

Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1

1

Munteanu Ana

Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1

1

Stefu Ioan

2

Necsulescu Ioan

1

Salcă Horia

4

Negulescu, Oriana
Helena

Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1
Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1
Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1
Internationala=3
Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=4

Cu recenzori=1

Cu participare
internaţională=2
Cu recenzori=2
Cu participare
internaţională=1
Cu recenzori=1

2

Posea I.V.Marcel

Cu participare
internaţională=2
Cu recenzori=2

1

Manea Delia

Cu participare
internaţională=1

Cu recenzori=1


















Contracte de cercetare de tip grant câştigate prin competiţie: 2
Alte tipuri de contracte de cercetare ştiinţifică (competitie sau negociere): 1
Alte activităţi de cercetare ştiinţifică sau asimilate acestora: 26
Membru în academii si în societăţi ştiinţifice şi profesionale: 53 de societăți
științifice au ca membri 13 cadre didactice ale facultății nostre.
Membru în comisii de doctorat: 1
Membru în colectivele de redacţie/comitetele ştiinţifice ale unor reviste: 28
de reviste au ca membri în comitetele de redacție un număr de 8 cadre
didactice ale facultății nostre.
Membru în comitetele ştiinţifice ale unor manifestări (congrese, conferinţe,
colocvii, simpozioane): 12 manifestări științifice au avut în acest an în
comitetele lor științifice un număr de 6 cadre didactice ale facultății SJEA
Brașov.
Membru în comitetele de organizare ale unor manifestări ştiinţifice
(congrese, conferinţe, colocvii, simpozioane): 14 manifestări științifice au
avut în acest an în comitetele lor de organizare un număr de 9 cadre
didactice ale facultății noastre.
Membru în consilii naţionale de specialitate: 2 cadre didactice ale facultății
sunt cooptate în 5 consilii naționale de specialitate.
Citări în articole publicate în reviste cotate ISI: 4 citări ISI a 2 cadre
didactice
Citări în articole publicate în reviste cotate în BDI: 17 citări BDI a 4 cadre
didactice
Citări în articole publicate în reviste cotate în BDN: 2 citări BDN a unui
singur cadru didactice
Premii ştiinţifice obţinute la nivel naţional/ international: 1 premiu:
Lect.univ.dr. Şerban Cernat Claudia, Recunoaştere naţională pentru întreaga
activitate: „DICTIONARUL PERSONALITATILOR DIN ROMÂNIA.
Biografii contemporane” ed. 2016. ONG ECO-EUROPA- Redactia
Nationala ROMANIAN BIOGRAPHIC INSTITUTE: www.biographica.ro

Mai multe cadre didactice au anunţat deja participarea la lucrările viitoare ale
unor sesiuni de comunicări ştiinţifice, unde au trimis lucrări şi care sunt în curs de
apariţie.
Există, în fază de proiect, mai multe contracte de cercetare ştiinţifică, unele
dintre acestea se vor concretiza în viitorul apropiat (de ex. un contract de cercetare
cu ADD Brașov).
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c. Strategia proprie de cercetare ştiinţifică pentru 2014-2020. planul de
cerecetare ştiinţifică al facultăţii şi al centrului de cercetare pentru anul 2016.
analiza stadiului îndeplinirii prevederilor din planul de cerecetare ştiinţifică
al facultăţii şi al centrului de cercetare pentru anul 2016.
În prezent facultatea deţine „Strategia proprie de cercetare ştiinţifică pe
perioada 2014-2020”, „Planul de cercetare ştiinţifică al facultăţii pentru anul
2016”, şi Catalogul de prezentare al centrului de cercetare actualizat. Aceste
documente sunt postate pe site-ul Facultăţii.
Prioritatea în cercetarea ştiinţifică o constituie încheierea mai multor
contracte de cercetare ştiinţifică, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice,
indexarea sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice „Justiţie şi management în
societatea modernă” în cel puţin o bază de date internaţionale. Ne propunem şi o
îmbunătăţire a colaborării noastre cu instituţii din ţară şi din străinătate.
Tot în planul cercetării ştiinţifice, ne dorim demararea unui proiect tip grant
prin care să fie promovată predarea elevilor de liceu a unor noţiuni de bază cu privire
la drepturilor fundamentale ale omului, începând cu clasa a XI-a. Considerăm acest
proiect foarte necesar pentru educaţia liceală din România, ţinând cont mai ales de
faptul că numărul tinerilor (şi nu doar al tinerilor) care îşi cunosc drepturile şi
mijloacele prin care le pot apăra este foarte redus. Spre exemplu, Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene rămâne în continuare un act foarte puţin cunoscut
în România (şi aproape în totalitate necunoscut cetăţenilor), cu toate că a căpătat
forţă juridică prin Tratatul de la Lisabona din 2009. Credem că un astfel de proiect ar
avea mai multe şanse dacă ar fi aplicat la nivel naţional, cu participarea mai multor
instituţii şi cu Universitatea Spiru Haret ca partener principal.
d. Stadiul realizării registrului unic al proiectelor/contractelor la nivelul
facultăţii
Există Registrul Unic al Proiectelor /contractelor la nivelul Facultăţii,
Registrul unic al sesiunilor ştiinţifice ale facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative Braşov, Registrul unic al temelor de cercetare cu masteranzii,
Registrul unic al temelor de cercetare cu studenţii, toate în format electronic,
cuprinzând întreaga evidenţă a activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii.
În afară de evidenţa ţinută prin aceste registre unice avem actualizată în
permanenţă situaţia contractelor de cercetare tip consultanţă şi situaţia contractelor
tip grant în format word.
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e. Stadiul creării/actualizării paginii de internet a cercetării ştiinţifice pe
facultate/centru de cercetare în cadrul site-ului USH şi stadiul actualizării
informaţiilor pe site-ul cercetării
Pagina de internet a cercetării ştiinţifice, în cadrul site-ului, a fost actualizată
în cursul anului 2016 și este periodic completată. A fost refăcută şi actualizată
pagina de facebook a facultăţii noastre, unde ne propunem o mai bună comunicare şi
coordonare în cercetarea ştiinţifică (în special cu studenţii dar şi cu instituţii sau alte
facultăţi).
f. Stadiul în care se află pregătirea publicaţiilor ştiinţifice pentru acreditare
CNCS şi indexarea acestora în baze ştiinţifice internaţionale
Facultatea de Ştiinţe Juridice Economice şi Administrative Braşov face
demersurile necesare şi depune toate eforturile pentru a pregăti lansarea unei
publicaţii care să îndeplinească criteriile în vederea acreditării CNCS, acesta fiind de
altfel un obiectiv major şi pentru anii următori.
„Justiţie şi management în societatea modernă” nu are în acest moment un site
propriu, facultatea noastră face eforturi în acest sens.
Facultatea de Ştiinţe Juridice Economice şi Administrative Braşov
gestionează încă un site: al Review of General Management
(http://www.managementgeneral.ro/).
Review of General Management (http://www.managementgeneral.ro/),
acreditată de CNCS în categoria B+ este indexată în mai multe baze de date
internaţionale.
g. Numele cadrelor didactice, care au cartea de muncă în USH şi s-au
evidenţiat în cercetare ştiinţifică în anul 2016
Dintre cadrele didactice, care au cartea de munca în USH şi s-au evidenţiat în
cercetare ştiinţifică în anul 2016, enumerăm:
-în cadrul Departamentului de Stiinţe Juridice şi Administrative:
1. Conf. univ. dr. Camelia Nicoleta Olteanu
2. Prof. univ. dr. Alexandru Ionaş
3. Conf. univ. dr. Iuliana Weber
4. Conf. univ.dr. Constantin Eugen
5. Lector univ.dr. Claudia Şerban Cernat
6. Lect. univ. dr. Ana Munteanu
- în cadrul Departamentului de Științe Economice :
1. Prof. univ. dr. Camelia Dragomir;
2. Prof. univ. dr. Stelian Pânzaru;
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3. Prof. univ. dr. Roxana Ştefănescu;
4. Conf.univ.dr. Gica Cruceru
5. Lect. univ. dr. Horia Salcă
6. Asist. univ. dr. Oriana Negulescu
7. Asist.univ.dr. Ioan Valentin Posea

Cadrele didactice mai sus menţionate, precum și cele asociate, ex. Prof. univ.
dr. Elena Doval din Departamentul economic, s-au evidenţiat prin articole de
cercetare ştiinţifică, o foarte bună colaborare cu studenţii, publicarea de cursuri şi
monografii, dar şi prin eforturile depuse în organizarea sesiunii de comunicări
ştiinţifice, care a reprezentat un salt calitativ, atât prin valoarea comunicărilor
prezentate, cât şi în ceea ce priveşte numărul participanţilor şi vizibilitatea în
mediul academic.
h. Numele a 5 studenţi/masteranzi care s-au evidenţiat în cercetarea
ştiinţifică în anul 2016
1. Dintre studenţii de la specializarea Drept, s-au evidenţiat în perioada
ianuarie-iunie 2016 următorii: Agos Ştefan –anul III, Sorin Silvestru –anul
III, Damian Bogdan George- an III, Mihai Braşoveanu –an II, Cristina
Balea –an II;
2. Dintre studenţii de la specializarea Management, s-au evidenţiat în anul
2016 următorii: Ciprian Moaşa– anul II, Mihaela Gheorghiu (Moldoveanu)
– anul III, Sava (Onu) Daniela-anul II şi Suditu (Vădana) Liliana – an III.
3. Dintre masteranzi s-au evidenţiat în anul 2016: Adrian Cîţcăuan şi Gabriel
Mitache an 2, master – DEMO şi Georgeta Spânu (Bisoceanu) an 2, master
– DEMO.
Studenţii menţionaţi mai sus s-au evidenţiat, mai ales, prin participarea la
evenimentele ştiinţifice organizate de facultatea noastră printr-un discurs corect şi
lucrări de bună calitate.
i. numele cadrelor didactice, care au cartea de muncă la USH şi nu au
desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică în anul 2016
Din păcate, a existat și un cadru didactic care are cartea de munca la USH şi
care, nu a desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică în anul 2016: Lector univ. dr.
Iordache Ion.
Decan,
Conf. univ. dr. Camelia Nicoleta Olteanu
Întocmit,
Conf. univ. dr. Gica Cruceru
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